Aankondiging wijziging prospectus en voorwaarden Saemor Europe
Alpha Fund
De beheerder van Saemor Europe Alpha Fund, Saemor Capital B.V. (hierna: Saemor), is voornemens
wijzigingen in het prospectus en voorwaarden door te voeren. De wijzigingen hebben betrekking op
het onderstaande. Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar het bijgaande concept Prospectus
d.d. 30 november 2015 dat ook op de website is gepubliceerd, www.saemor.com.
Introductie Klasse D Participaties
Het voornemen bestaat om een Klasse D Participaties te introduceren. Op deze Klasse D Participaties
zal de Equalisation methode waarbij de performance fee per individuele participant op jaarlijkse basis
wordt afgerekend, niet van toepassing zijn. Bij Klasse D Participaties zal de performance fee
maandelijks zonder Equalisation worden afgerekend in het geval de waarde van Klasse D Participaties
aan het einde van een maand de meest recente High Watermark uit een voorafgaande maand
overschrijdt.
Toegankelijkheid Klasse Participaties
Het voornemen bestaat om de toegankelijkheid van de bestaande Participaties in Klasse A, Klasse B
en Klasse C aan te passen. De toegankelijkheid voor Klasse A Participaties wordt verhoogd en de
toegankelijkheid voor Klasse B en C Participaties verlaagd. De additionele onttrekkingen en stortingen
worden eveneens verhoogd. Zie hieronder een overzicht van de voorgenomen wijzigingen:

Klasse
Participati
es:

Toegankelijk voor:

Minimum
omvang
initiële
storting:

Lock-up
(1 jaar):

Minimum omvang
additionele stortingen
c.q. onttrekkingen:

Minimum omvang Intrinsieke
Waarde van de door een
Participant na
overdracht/onttrekking
gehouden Participaties:

A

een ieder die minimaal
EUR 25.000 inlegt

EUR 25.000

Nee

EUR 10.000

EUR 25.000

B



een ieder die minimaal
EUR 25.000.000 inlegt

EUR
25..000.000

Ja

EUR 10.000

EUR 25.000.000



vennootschappen of
beleggingsinstellingen
beheerd door
vennootschappen gelieerd
aan Aegon N.V., of
de dagelijks
beleidsbepalers en
werknemers van de
Beheerder

EUR 1.000

Ja

EUR 1.000

EUR 1.000

EUR
10.000.000

Nee

EUR 10.000

EUR 10.000.000



C

een ieder die minimaal
EUR 10.000.000 inlegt

Bekendmaking voorwaardenwijzigingen
Het voornemen bestaat om voorwaardenwijzigingen alleen nog maar bekend te maken op de website
van Saemor en niet meer aan het adres van de Participanten. Het is aan Saemor om per specifieke
voorwaardenwijziging te bepalen of de Participanten eveneens per brief of per e-mail zullen worden
geïnformeerd.

Ingangsdatum
Een ten opzichte van het voorliggende voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging wordt niet
separaat bekendgemaakt, maar wordt onverwijld als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de
website beschikbaar gemaakt. De wijzigingen in het prospectus en de voorwaarden treden in werking
per 1 januari 2016. Tot 1 januari 2016 kunnen Participanten in het Fonds onder de gebruikelijke
voorwaarden uittreden.
Den Haag, 30 november 2015
Saemor Capital B.V.

